Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych m.in. w umowach, wnioskach,
formularzach, fotografiach itp. dokumentach jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej:
„Administratorem.”
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer:
74 8328 779.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
a)wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów lub;
b)wypełnienia przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu.
4. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych, spowoduje zakończenie realizacji konkretnej
czynności.
5. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przewidziany
w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania
celu przetwarzania.

6. Administrator zamierza publikować materiały prasowe zawierające Pani/Pana dane osobowe w tym
dane biometryczne na następujących polach eksploatacji: www.bielawa.pl, Informator Samorządowy
„Wiadomości Bielawskie”, portale społecznościowe obsługiwane przez UM w Bielawie, a także
przekazywać oraz udostępniać mediom lokalnym i regionalnym.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich usunięcia, przeniesienia
oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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